FinRA
Finnish Reading Association

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
FinRA, Finnish Reading Association, toimii lasten, nuorten ja aikuisten kielen
kokonaiskuntoutuksen, opetuksen ja tutkimuksen edistämiseksi. Yhdistyksen keskeisenä
tavoitteena on jäsentensä ammattipätevyyden, vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden
lisääminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys julkaisee jäsenlehteä. Yhdistys osallistuu
alansa kansalliseen ja kansainväliseen koulutustoimintaan, järjestötyöhön ja kokouksiin
jatkaen sekä kehittäen yhteistyötä rinnakkaisjärjestöjen kanssa.

KOULUTUSTOIMINTA JA KOKOUKSET
Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään ajallaan. Johtokunta kokoontuu tarpeen
mukaan n. 3–4 kertaa. Kuten ennen yhdet kokoukset järjestetään kevät- ja syyskokousten
yhteydessä.
FinRA järjestää pienimuotoisia seminaareja ja luentotilaisuuksia itsenäisesti tai muiden alan
toimijoiden kanssa kun tilanne on otollinen.
FinRA kouluttaa: Tue lasta leikkien! Koulutus on tilattavissa ja sitä markkinoidaan
mahdollisuuksien mukaan
Kirjailtaprojekti: Yhteistyössä Suomalaisen kirjakaupan kanssa koulutetaan opettajia
lukemisen ohjaamisessa

TIEDOTUSTOIMINTA JA JÄSENLEHTI
FinRAn toimintaa tehdään tunnetuksi jäsenlehdessä ja muissa tiedotusvälineissä sekä alan
tilaisuuksissa.Yhteistyöhön yliopistojen ja opettajankoulutuslaitosten kanssa pyritään.
FinRAn Facebook-sivuille jaetaan paitsi yhdistyksen omia julkaisuja myös jäsenistöä
palvelevia edelleenjulkaisuja. Omaa sisällöntuotantoa jatketaan Opelta Opelle-sarjan parissa
ja uusia julkaisuja etsitään aktiivisesti.
FinRA:n nettisivujen blogimuotoisuutta jatketaan toistaiseksi.
Jäsenlehti Kielikukko ilmestyy värillisenä neljä kertaa vuodessa 2019. Suomenkielisten
artikkeleiden lisäksi pyritään julkaisemaan artikkeleita lähinnä ruotsiksi ja englanniksi.
Lehdestä vastaa vuosittain johtokunnan nimeämä lehtitoimikunta.
Lehteä pyritään kehittämään jäsenten/lukijoiden mielipiteitä huomioonottaen. Kielikukossa

julkaistaan artikkeleita lukemisesta, kirjoittamisesta, oppimisesta ja opetuskäytänteistä.
Lisäksi lehdessä tiedotetaan ajankohtaisista kansallisista ja kansainvälisistä tapahtumista.
Pyrkimyksenä on saada sekä opettajankoulutuslaitosten ja opiskelijoiden että käytännön ääni
esille sisällössä. Kunkin Kielikukon numeron keskiössä on tietty ajankohtainen teema. Näitä
teemoja toimituskunta suunnittelee palavereissaan, joita pyritään pitämään kaksi kertaa
vuodessa. Toimituskunta hankkii asiantuntijoita kolumnisteikseen.
Julkaisutoiminnallaan Kielikukko pyrkii edistämään lukijoittensa ammattipätevyyttä,
yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta.

JULKAISUTOIMINTA
Yhdistys myy julkaisuja mm. A 7 lukemisen ja kirjoittamisen testistöä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
FinRA pitää aktiivisesti yhteyttä International Literacy Associationiin (ILA:an) sekä
eurooppalaisiin ja pohjoismaisiin sisaryhdistyksiin. Yhdistys esittää ILA:n jäseninä olevia
jäseniään International Literacy Associationin komiteoihin.
FinRA on ollut edustettuna International Literacy Associationin Euroopan komiteassa (IDEC)
ja pyrkinyt sen kautta vaikuttamaan siihen, että sen jäsenjärjestöjen asema olisi tasavertainen.
Vuonna 2018 IDECin toiminta lakkautettiin ILA:n komiteana ja sen tilalla ILA:n partnerina
jatkaa periaatteessa samassa kokoonpanossa vuonna 2008 perustettu Federation of European
Literacy Associations (FELA) niminen yhdistys. Vuonna 2019 FELAn tilalle on tarkoitus
perustaa uusi FELA, joka rekisteröidään Helsingissä Patentti- ja rekisterihallituksessa.
FinRA on perustava jäsen ja osallistuu aktiivisesti FELA:n kokouksiin, jotka järjestetään
yleensä kaksi kertaa vuodessa. Ann-Sofie Selin FinRAsta on toiminut FELA:n
puheenjohtajana vuosina 2016, 2017 ja 2018. Seuraavat vaalit pidetään tammikuussa
Hampurissa, jolloin uusi FELA järjestäytyy.
FinRA markkinoi aktiivisesti Kööpenhaminassa elokuussa 2019 pidettävää 21. eurooppalaista
literacy konferenssia ja 18. Pohjoismaista lukemisen konferenssia. FinRA myötävaikuttaa 4.
Itämeren konferenssin järjestämiseen Virossa 2020.
Kielikukko-lehti lähetetään korkeintaan kolmena vaihtokappaleena kuhunkin pohjoismaahan
sekä vaihtokappaleita niille, jotka vastavuoroisesti lähettävät omansa.

AAPISKUKKOPALKINTO
Kansainvälisenä Lukutaidon päivänä 8. syyskuuta FinRA luovuttaa Aapiskukko-palkinnon
ansioituneelle kommunikaatiotaitojen kehittäjälle.

